
BART SIMMONS
God of Thunder!



' HA HA I Küçük Bart^
Simpson yine altnayapm. Ne oldu zrlayan bebe

,

bebek bezin çok mu dar?

oiz kabadaylar onu neden

rabatbrakmyorsunuz?



f Günün birinde beni^

çok fazla zorlayacaksnz

L ve bende.,. A

fNe yapacaksn ana kuzusu

Yatanm slatacaksn?! HA HA I

™ Bunu

yapacam



Oku/malir.

Ate soluyan dilini

yeri sok ve evine do

tiraf etmek

harikayd

r En azndan '

.apkam yakmad.

75
jyüoy



Bugün erkencisin'

Bari. Yine ban
belayam soktun?

Selam,

<Anne.

Aman Tanrm.

Korktuum bama

\ geldi daha Heriki

ggBI IrvOl biryanda bana

geleceini ümit jJL

ediyordum.

(



s
Harika kurabiye i.

™ Sanrmgerçei anlatma 's
vakti geldi Bart.Homer senin

gerçek baban deil.

y babanla bençktmza
dönemlerde babann aptalca.

V fikirleri vard.



Bu duyduum en aptalca ey.

Bütün hafta sonumu seninle müzik

dinleyip konserve kymal patates
yiyerek aeçirmeyeceaim.Bu aece

kase almtm
Balm hadi ama

herkesyapyor

bizde yapmalym?

Ogece gerçek bir

partiye dönümütü.

Kzlarla koca bir

tepsi brou/nie yapp

mideye indirdik.



Sonra popüler bir rock

grubunu izlemeye gittik.

O kadar çok hoplayp zpladk ki kendimi biri tavan kula
yapp duruyordu.
Bende ona karlk





Senin ihtiyacn olan senin gibi

sofistike bir hanmefendiye nasl

davranlacan bilen bir arkada.

IO akam bana inanlmaz derecedeki ustalklarn

gösterdi vebamz biraz derdegirdi.

I Hipnotize edicibaklar ve kar konulmaz I

|

cazibesi karsnda kollarnda erimitim.
\

Bunu bütün gece

. sürdürebilirim

.

Ben de deerli

parçam ben de.

I Ertesigün uyandmda gitmiti.Geriye sadece bassgitarn

\
gerçekten efsaneviimek tanrs olduuna dair bir not brakn



^Sanrm babann
/mirasn sana vermenin

zaman geldi.Karnda
VBass gitarn inanlmaz

.

gücü!

Mektupta anlattna
"

göre kyametgününde

gerçek baban dünyay

l kontrol etmek için .

r gelecek yer alt ^
L tanrlarndan biri.A

Y Buncayldr

[îöf/ffl/j altnda bunumu

^saklyordun anne! A

Harika! ^ Saçm neden

bu ekilde

zannediyordun

/eni gitarnla





Karnda Dünyada'

ki en haval çocukt

' Seninle gurur

duyuyorum olu.

}r Çkmalym anne/'

okulda katlmam

gereken ekstra bir

^ aktivite var^A

Akam yemeine geç katma

Bart,bugün pirzola akam
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Ve sizde

Jarih oldunuz i.

TfL -

Bu da neyin

nesi böyle?
w P/

r Bart Simpsonl Burada ne

|
/ Bu bir ku deil,

'
varyorsun sen uzaklatrldn/ J 4-,

L r— uçakta deil,bu bir ..

rvet^VffjkL

L^ysv,-J
rstLcX

’mSbpM
—“

—
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—

' Kendinizi

hayvanlatrlm

bulun benim küçiilc

aece yaratklarm!

.

Merhaba,

pisicik.^ Alklarnz saklayn

.

Hatrladma göre dün

bana gülüyordunuzimdi
saka sras bende! ^



Okulu yerle bir

*ettikten sonra evlerinize

dönüp anne babalarnz
L köleletirmenizi .^ istiyorum

.

fBen bu ordunun lideriyim*
ve gürültülü olmasn istiyorum,

sonra...

Hergece Rock ’n Rot

~1 yapacaz ve hergür.

parti vereceiz.

y Kim demi ev ödevi

berbat olmak zorunda

k HA! HA! HA!HA! .

HA!

HAA!



i

s/^Ne demek sen "
Bert'm gerçek babas

•7*. deilsin Pk »J

r öemek bu doru?! '

Bart bir rock yldznn

.
gayr/ meru çocuu?! .

Evet Homer

sana söylemek

istedim ama...

'Sence olandan

bir imza alabilir

7 miyim hee ne '

dersin? ^



Sen neden bahsediyorsunpînsanlara her ne

istersem yaptrabilirim hepsi benim kontrolüm altnda.

w Bu beni en büyük yapyor. ^
iflYVo f sa^ece 5£W 'm. IH

j I
»"S \ [aa(

güçlüyapyor I ^/n/VVVv,

^ ® ) Büyük olmak ^ J
- / kendim riske II J

J jM \otp büyük ilerjk

/baarmak tari\iH J,

«d & geçer !£

Neden kimse böyle bir
~

eyyapsn ki bu çlgnlk!

.

f
Bence görkemli sava
baltan ie yarar bir

eyle deitirmeyi

^ düünmelisin...



~
...Bir sevgi

~
silahyla mesela.

'Kes unu Lisa,

katilyönüm yok

ylacak nendeyse.

K Üzgünüm Bart bir ^
daha olmaz.Ama yine de

bir düün istersen./*



y Ey Dünya insanlar!

Zavall evlerinizden çkn
'

ve gelin yeni efendileriniz,

V önünde eilin. >

^ Bu dardan^
gelen ses de ne

Kboyle?

Er Buraya Dünyanza^3

hükmetmek için geldik

,

Ya teslim olun ya da

^ toptan yok olunl^Â

y Hey bunlar herS.
yl bu zamanlarda '

ortaya çkan uzayllar

,

V Kang ve Kodo.



Tabi tabi hep öyle

diyorsunuz zaten

"Ama bu sefer
™

gerçekten ciddiyiz

Aslna bakarsanz Dinle bizi gösterili rockç,

Dünyaya hükmetmek için birazTbizim sava gemilerimizgezegeninizi

geç kaldnz iki saat önce benJL ele geçirmek için evrenin yars

baladm bile^^K^^^^^ yol tepti.

Planlarmz her

eyimiz hazr.



Öncelikle çocuklar her eyden sorumlu hale getirdim.

Onlar ne derse o oluyor.Her zaman daha iyi fikirlere

sahipler ve daha az savaa sebep olurlar. Yetikinlerse

biz ne dersek onu yapyorlar.Kim ne sanki.

Benimde planlarm var ve'

eminim seninkiierden çok ,

daha havallar. J
Srtn bittikten

sonra sra erkeksi

gösüne gelecek.

Sra
bende

!

y Hey havuzçalan ^
bana bir martini dahagetir

yoksa yine garajda uyumak

zorunda kalrsn.

emirdir.

^ Kantla Dünyal. '\Y i

tBize muhteem planlann Hemen hazrlyorum\ /y~^, / r

L göster bakalm neye ^/ ydjz \
efendim susuzluunuz]

( \ • /^(
sahipsin. /

benim için bir \/



Sonra yüzümü Rushmore

Dana ekleteceim.

Televizyonda sadece çizgi filmler,

canavar filmleri ve rock kipleri olacak.

Elvedaskc haberler ve hava durumu...



Küstahl kes

Homer bize

ganimetimizi ver.

Herkese

Mutlu Noeller!



Ve hergün ücretsiz

\çizgi roman günü olacak!

Sizin neyiniz

var mürekkep

suratlar

?





7 Hey Dünyal çocuk >

bir dahi hem bizden önce

davranm bile. Astilay geri çekmek mi!

^Sen kafaymyedin?.

Bart/ Gerçekten ''S
yaptn tümgezegeni
kurtardn sen gerçek

Konu/

Konu! Saolun.

Saotun.

Çocuk Kral

konusun

r Bart 'a biri ’

umikrofon versin!

.



..Emrediyorum!Yunu açkça belirteyim: ^
\Buralarn tek hakimi benim

ve Karanla hükmetmeyi

seviyorum ve hepinize

^ partiyapmanz.... A



~mzal bir fotoraf

için 20 dolar tam bir

soygun bu

i

~Biliyorsunuz olunuz*

çok çalyor ve bunun

.her kuruuna deer..

JjalHad.

onaylamyorum.

Kapa çeneni

Seymour!


